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Uppföljning I

Beslut
Overfàrmyndarnämnden beslutar att godknna uppfoljning I samt att
översända uppföljningen till kommunfullmàktige.

Arendebeskrivning
Dâ Värnamo kommun har höjc sin avgift kommer vi an behöva se aver i var
budget. Trots dena sâ tror vi att vi har en budget i balans vid ârets slut.

Beslutsunderlag
Uppfäljning I daterad den 20 mars 2020
Overformyndarförvakningen daterad den 20 mars 2020

Beslutet skkkas till:
Kom mu nfu II mäktige

- Utdragsbestyrkande
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Aterremitterat ärende gallande orosanmälan for huvudman

Beslut
Overförmyndarnmnden beslutar att avskriva klagomâl pa god man fran vidare
utredning och âtgärd i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2020.

Arendebeskrivning
Overfarmyndarnàmnden har den 23 maj 2018 fan in en orosanmälan frin
Försäkringskassan rärande brister kring personlig assistans. Det har ocksâ
inkommit klagomál frin socialtjànst rorande Namn dagliga verksamhet.
Fràgan liar tagits upp pa överförmyndarnämndens mote den 5 april 20 I 9
med beslut am áterremittering av ärendet.

Enligt Foräldrabalken II kap 20 § gäller an en god man eller förvaltare sam gOr
sig skyldig till missbruk eller fOrsummelse vid utOvandet av sin uppdrag eller
som kommer pa ekonomiskt obestind oth pa grund av detta är olämplig fOr
uppdraget eller sam av nâgon annan orsak inte längre r Iämplig an inneha
uppdragec, skall entledigas. Beslut am entledigande fatus av
OverfOrmyndaren.

Av utredningen framgâr an de brister sam tidigare uppmärksammats i rollen
scm god man numera inte fOreligger. Huvudmannens assistans
administreras numera av en assistansbolag sam gOr an timmarna blir
tiligodosedda och han far del av daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
OverfOrmydarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2020

Beslutet skickas till:
OverfOrmyndarkansliet GGVV
Gode mannen
Huvudmannen

,Jti%erares si natur Utdragsbestyrkande
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Ansökan om uttag av spärrade medel

Beslut
Code mannen far fOr huvudmannens rkning utta 1000 000 kronor av
OverfOrmyndarspärrade medel.

Arendebeskrivning
Namn blev den Ijuli 2014 utsedd scm god man fOr Namn att bevaka hennes
rat, fOrvalta hennes egendom samt att sOrja for hennes person. Den 26
februari kom ansOkan in fran den gode mannen att fâ gOra ett uttag av spärrade
medel fOr att placera dessa I Skandia Kapitallivränta.

EnIigt FOräldrabalken 14 kap S § fOljer at pengar scm har satts in has bank
eller kreditmarknadsfOretag far tas ut endast efter samtycke fran
OverfOrmyndaren. Samtycke krävs dock inte vid uttag av ränta scm är upplupen
under innevarande och fOregâende ár, eller pengar sam behOver hâllas
tillgängliga for den enskildes uppehälle eller vârden av bans eller hennes
egendom cm den fOrordnade fOrmyndaren, gode mannen eller fOrvaltaren vid
insättningen gjort fOrbehall cm att de far tas ut inn OverfOrmyndarens
samtyc ke.

I FOräldrabalken 12 kap 4 § framgár att den enskildes medel skall i skälig
omfattning användas fOr hans eller hennes uppehäfle, utbildning och nytta i
Ovrigt. De medel scm inte används fOr sàdana ändamâl skall placeras sâ at
tillräcklig trygghet finns for deras bestând och sa at de ger skälig avkastning.

Av utredningen framgár at andamalet med uttag inte är sâdant at det behOvs
for den enskildes upphälle och kräver därfOr samtycke. Vidare framgär att
ändamâlet med uttag samstämmer med FOräldrabalken 12 kap 4 § dâ Onskan är
at placera medlen for skälig avkastning. Av tidigare insanda ekonomiska
redovisningar framkommer at Namn har tillgângar scm gOr att hennes
vardagliga Iivssituation inte riskerar at drabbas pa grund av aktuellt uttag.
Namn har själv samtyckt till att uttag gOrs.

Beslutsunderlag
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020

Beslutet skickas till:
OverfOrmyndarkansliet GGVV
Code mannen
Huvudmannen

Jes(v Utdragsbestyrkande
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Ansökan om placering av medel

Beslut
Gode mannen far fOr huvudmannens räkning placera 1000 000 kronor i
Skandia Kapitallivränta enlighet med tjnsteskrivelse daterad den 17 mars
2020.

Arendebeskrivning
Namn blev den I juli 2014 utsedd scm god man fOr Namn att bevaka hennes
ritt, fOrvalta hennes egendom samt att sOrja for hennes person. Den 26
februari kern ansOkan in fran den gode mannen att fâ placera 1000 000 kronor
fOr Namn räkning i Skandia Kapitallivränta.

Enligt FOräldrabalken 14 kap 8 § fOljer att den enskildes tillgángar far utan
samtycke av Overfbrmyndaren placeras i andelar i en vrdepappersfond scm
avses I lagen (2004:46) cm vàrdepappersfonder eller I ett utländskt fondfOretag
scm är underkastat en offentlig regiering scm vsentIigen stammer Overens
med den scm gäller fOr värdepappersfonder här i landet.

I FOräldrabalken 12 kap 4 § framgâr att den enskildes medel skall i skälig
cmfattning användas far hans eller hennes uppehälle, utbildning oth nytta I
Ovrigt. De medel scm inte används fOr sâdana ändamàl skall placeras sâ act
tillräcklig trygghet finns for deras bestánd cch sá at de ger skälig avkastning.

Av utredningen framgár at placering är av sâdant slag att det kräver samtycke
av OverfOrmyndaren. Vidare framgár att ändamálet med uttag samstämmer
med FOräldrabalken 12 kap 4 § dá Onskan är att placera medlen for skälig
avkastning. Av tidigare insända ekonomiska redovisningar framkommer at
Namn har tillgângar som gOr att hennes vardagliga Iivssituation inte riskerar att
drabbas pa grund av aktuell placering laser upp delar av hennes tillgàngar.

Narnn har s]älv samtyckt till att placering gOrs.

Beslutsunderlag
OverfOrmyndarfOrvaltningens cjànsceskrivelse daterad den 17 mars 2020

Beslutet skickas till:
OverfOrmyndarkansliet GGVV
Gode mannen
Huvudmannen

JLes sinatt Utdragsbestyrkande
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Begäran om byte av forvaltare

Beslut
OverfOrmyndarnämnden beslutar att àterremittera ärendec till
OverfOrmyndarkansliet GGVV fOr att begära in ytterligare information cm hur
fOrvaltaren har bevakat huvudmannens rätt och sbrjt fOr huvudmannen.

Arendebeskrivning
Namn blev den I juni 2019 utsedd fOrvaltare fOr Narnn efter bytesbeslut av
OverfOrmyndarnämden. Den II februari inkom en begäran cm byte av
fOrvaltare fran Namn. Klagomàl avser fOrvaltarens hantering av rkningar och
abonnemang, att Namn själv far gOra ärenden scm fOrvaltaren borde gjort.
samt an Narnn anser att hon far fOr lite pengar fOr an kOpa mat Sedan
Overmgandet den I juni 2019 har Namn länmat in formella klagornâl met Namn
fOrvaltning och uppdrag i stort we gânger. Klagomàl gller antal kontakter oth
upplevd brist pa pengar. Samtliga kiagcmalsärenden har lmnats utan àtgärd
efter utredning. Den (9 september 2019 tog OverfOrmyndarnämnden beslut
cm avslag pa begran cm byte av fOrvaltare.

Enligt FOräldrabalken II kap 20 § gäller att cm en god man eller fOrvaltare scm
gOr sig skyldig till missbruk eller fOrsummelse vid utOvandet av sitt uppdrag
eller scm kommer pa ekonomiskt obestand och pa grund av detta är olämplig
fOr uppdraget eller scm av nâgon annan orsak inte längre är lämplig an inneha
uppdraget, skall entledigas. Beslut cm entledigande fattas av OverfOrmyndaren.

Efter an klagcmâl bar inkommit har Namn i sin roll scm fOrvaltare fan chansen
att yttra sig Over klagomal samt Namn begäran cm an hon ska entledigas. Den
21 februari kern yttrande in an Namn vill kvarsta i uppdrag och yttrande Over
övrigt klagomàl inkom 24 februari. I yttrande framhärdar Narnn an hon
fullgjort sit uppdrag mom ramen fOr vad en fOrvaltarskap avser. Avseende
abonnemang är data enligt förvaltaren avslutat pa uppdrag av Narnn själv men
att det har en uppsägningstid scm gOr att huvudmannen kan ha misstagit det
for att ej vara avslutat. Avseende räkning där Namn framfOrt klagcmâl cm an
hon själv mâste betala är denna enligt fOrvaltare átgrdad med plan pa
avbemlning. OverfOrmyndarfOrvaltningen har med stOd av FOräldrabalken 12
kap 9 § begärt in kontoutdrag for 2020 fOr an utreda hur huvudmannens
ekonomiska situation ser ut. Pa kontoudrag framgâr det an de inkomster som
kommer in används far an betala räkningar och sedan gâr resterande del Over
till Nann privata konto far att hon själv ska kunna ombesOrja inkOp av mat.
Inga felaktigheter i hanteringen fran forvaltaren har nocerats.

Beslutsunderlag
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2020

Yrkande
Lis Melin (M) yrkar att Aterremittera rendet till OverfOrmyndarkansliet GGVV
for att begära in ytterligare information cm hur fOrvakaren har bevakat
huvudmannens rätt och sOrjt far huvudmannen.

signa,7 Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden stiller proposition pa sitt egna yrkande mot forvaltningens förslag
och finner att overförmyndarnämnden beslutar enlig ordförandens yrkande

Beslutet skickas till:
Overförmyndarkansliet GGVV

_tes
signatç- Utdngsbestyrkande
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Andring av sammanträdestider

Beslut
Overfarmyndarnämnden beslutar an ändra överfàrmyndarnämndens
sammanträden den 12 juni 2020 till den II juni 2020 respektive den 4
september 2020 till den 3 september 2020.

Arendebcskrivning
Ett behcv har uppstân an ändra tvá av överförmyndarnämndens kommande
sammancräden. Fnligt § 16 i överformyndarnämndens reglemente är det
nmnden scm bestämmer när den sammanträder.

Beslutsunderlag
Reglemente for Overfórmyndarnämnden daterad den 3 april 2020
OverfOrmyndarforvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2020

Beslutet skickas till:
KommunstyrelsefOrvaltningen, kommunsekreteraren
OverfOrmyndarfarvakningens ekonom
OverIOrmyndarkansliet GGVV
OverfOrmyndarnämndens ledamOter oth ersättare

Utdragsbestyrkande
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Granskningsrapport gällande ârsredovisningar

Beslut
Overförmyndarnmnden beslutar att lägga granskningsrapporten till
handlingarna.

Arendebeskrivning
Tomlt bar 227 av 236 ârsr-äkningar inkommit till overförmyndarkansliet.
alternativt begärt ansthnd scm ännu inte opt Ut.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport daterad den 24 mars 2020

Jusrres signatur Utdragsbestyrkande
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Ôverförmyndarrádet 6GW — rapport

Beslut
Overfärmyndarnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
• Det har inte varit nâgra id sen förra nämndsmötet.
• Nästa râd den 7apr11 2020 är instaNt

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

jres signaturç,,,7 Utdragsbesrkande
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Rapport fran aktuella ärenden

Beslut
Overförmyndarnmnden beslutar att Iägga rapport fran aktuella ärenden till
hand lingarna.

Arendebeskrivning
Ordfbrande foredrar aktuella ärenden.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

signatur Utdragsbestyrkande
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Ovrigt

Beslut
Overförmyndarnamnden beslutar at Iägga informationen till handlingarna

Arendebeskrivning
• Nämndsekreteraren informerar am att overförmyndarforvaltningen

enligt foräldrarbalken 19 kap 14 § inte behöver anmäla
delegationsbeslut till överformyndarnämnden.

• En extra medlemsbrev har gtt ut fran Fsö.

• Studiedagarna has F5ö är inställda den 26-28 augusti 2020, de
áterkommer med nya datum senare.

• Länscmbudst,iff i Nässjä den 24 april 2020 är inställd

• Fsö har skickac ut ett brev cm at anmäla medlemskap, alla är
medlemmar d nämnden betalat medlemsavgiften.

• Dâ nämnden har myndighetsutövning màste man fullfölja sina uppdrag,
det kan komma at bli reducerade triffar.

• Uthildningarna for nyanställda stàllföreträdande under vâren är instllda
och flyttas fram till hösten.

es signatu) Utdngsbestyrkande
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Meddelanden

Beslut
Overfärmyndarnamnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Arendebeskrivning
Kommunfullmäktige

Kf beslut § 19 Aktuahtetsfàrklaring av 0P16 med tillharande
fördjupningar
Aktualitetspravning av översiktsplan OP I 6
Kf beslut § 31 Utblick 2021-2025
Utblick 2021
Kf § 32 Ny namndorganisation fran mandatperioden 2023

Parlamentariska kommittén
ProtokoN bin parlamentariska kommittén daterad den 29 oktober 2019
Parlamentariska kommitténs förslag till ny politisk arganisation

Sveriges kommuner och regioner
Barnkonvendonen — Svensk lag frñn 2020

tcZ
sinatur/ Utdragsbestyrkande


